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RESUMO 

 

Num mundo globalizado, o aumento dos mercados nacionais e internacionais faz do 
processo logístico um conjunto importante das operações gerenciais. A logística é 
diretamente ligada ao transporte, estoque e localização de cada participante da 
cadeia logística ou cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos deve ser 
organizada de forma a criar um elo entre a necessidade de compra e a possibilidade 
de armazenagem. O Kanban é um dos instrumentos essenciais para a implantação 
do sistema JIT. É uma ferramenta de controle do fluxo de materiais no chão de 
fábrica. Desenvolvido como um programa para balancear o fluxo de produtos ao 
longo do processo produtivo, com a finalidade de melhorar o sistema de 
produtividade e garantir o envolvimento e participação dos operadores no processo 
para atingir uma alta produtividade. Vale ressaltar também que o sistema Kanban irá 
ajudar a puxar, como em uma linha de produção, os produtos do depósito para a loja 
quando estes forem necessários, organizando assim o transporte de mercadorias 
entre os dois pontos, evitando o acúmulo desnecessário de produtos quando 
solicitados de forma errada.  
 
 

Palavras-chave: Gestão de sistema logístico; Logística; Custo; Gerenciamento de 

estoques. 
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ABSTRACT 
 

In a globalized world, the increase in national and international markets makes the 
logistics process an important set of managerial operations. Logistics is directly 
linked to transportation, inventory and location of each participant in the logistics 
chain or supply chain. The supply chain should be organized in such a way as to 
create a link between the need to purchase and the possibility of storage. Kanban is 
one of the essential instruments for the implementation of the JIT system. It is a 
material flow control tool on the factory floor. Developed as a program to balance the 
flow of products throughout the production process, with the purpose of improving the 
productivity system and ensuring the involvement and participation of the operators in 
the process to achieve high productivity. It is also worth mentioning that the Kanban 
system will help to pull, as in a production line, the products from the warehouse to 
the store when they are needed, thus organizing the transport of goods between the 
two points, avoiding the unnecessary accumulation of products when requested 
wrongly. 
 

 

Key-words: Logistic system management; Logistics; Cost; Inventory management.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas atuais de controle de estoque utilizados no varejo baseiam-se 

apenas em previsões de demanda, portanto o estoque é empurrado. À medida que 

os produtos estão estocados em excesso, eles vão sendo oferecidos aos 

consumidores de modo a forçar a redução deste estoque, seja através de 

promoções, descontos ou parcelamentos. Tais métodos sendo utilizados apenas 

para abaixar o estoque de determinado item podem atrapalhar a liquidez da 

empresa, o que poderia se evitar caso esse suprimento estivesse mais de acordo 

com a demanda real. 

O gerenciamento de estoques busca evitar uma capacidade excessiva 

combinada com a tempestividade de atender aos clientes nos prazos de entrega 

determinados, garantindo ao mesmo tempo a rentabilidade do negócio.  

Num mundo globalizado, o aumento dos mercados nacionais e 

internacionais faz do processo logístico um conjunto importante das operações 

gerenciais. A logística é diretamente ligada ao transporte, estoque e localização de 

cada participante da cadeia logística ou cadeia de suprimentos. A cadeia de 

suprimentos deve ser organizada de forma a criar um elo entre a necessidade de 

compra e a possibilidade de armazenagem. 

Em vistas da necessidade de nos dias atuais cada vez mais se buscar o 

corte de custos excedentes, ou quando não se puder cortar ao menos reduzi-los, 

pode-se considerar que o sistema Kanban se enquadra perfeitamente nesses 

requisitos? 

Este estudo tem como objetivo analisar a gestão estratégica de estoque, 

através do sistema Just In Time, que utiliza como principal ferramenta o Kanban. 

Tendo como base conceituar a logística; discorrer sobre a gestão estratégica de 

estoque; conceituar a metodologia Kaizen; discorrer sobre o sistema just in time e 

analisar a ferramenta kanban. 

  Esta metodologia se trata de um estudo de pesquisa bibliográfica aos 

moldes da revisão de literatura sobre a atuação do administrador na Gestão de 

Sistema Logístico de Custo. O tema do presente estudo é a gestão de estoque, em 

especial com a utilização da ferramenta Kanban no controle de matéria prima. Os 

principais autores utilizados foram: Ballou, Christopher e Novaes. 
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2. LOGÍSTICA 

             Vivemos em um mundo globalizado onde o mercado se torna cada vez mais 

competitivo. E é essencial que as empresas estejam capacitadas para atender às 

expectativas dos seus clientes e dessa maneira conquistar seu espaço no mercado 

através de serviços de qualidade, cumprindo prazos e aumentando margens de 

lucro. Sabe-se que a logística é um processo de gestão da aquisição, 

movimentação, depósito e armazenagem de materiais, peças e estoques finais.  

A globalização deve ser considerada como ponto forte nesta nova realidade, 

em que a facilidade de se adquirir um produto em qualquer parte do planeta 

possibilita uma maior variedade de opções e escolhas. Nesta comercialização global 

surgem novos países como fortes fornecedores, com preços baixos e qualidade em 

plena igualdade. O mercado agora dita as regras e, em muitas situações, até mesmo 

o valor de venda dos produtos que as organizações produzem e comercializam 

(FERREIRA, 2014). 

Uma definição de logística que foi mais aceita no ambiente empresarial foi 

criada pelo Conselho de Profissionais de Gerenciamento da Cadeia de 

Abastecimento. É o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e 

armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semiacabados 

e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos 

clientes (Council Of Supply Chain Management Professionals – CSCMP) Ferreira et 

al, (2016, p. 13). 

 

2.1 CONCEITO DE LOGÍSTICA 

Entende-se por logística, no enfoque da empresa moderna, como o 

processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a 

armazenagem de produtos, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, para 

fins de atender aos anseios dos consumidores. As três etapas logísticas são: 

suprimento, apoio à manufatura e distribuição, sendo envolvidos o estoque, a 

armazenagem, o transporte e o manuseio. O aumento dos mercados nacionais e 

internacionais, a expansão das linhas de produtos e as melhorias das 

telecomunicações, fazem do processo logístico um conjunto importante das 

operações gerenciais. As atividades logísticas afetam os índices de preços, custos 

financeiros, produtividade, custos de energia e satisfação dos clientes. 
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Novaes (2001) conceitua logística como: 

[...] o processo de planejar, programar e controlar de maneira eficiente o 
fluxo e armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações 
associados, cobrindo desde o ponto de origem até o de consumo, com o 
objetivo de atender aos requisitos do consumidor” (NOVAES, 2001, p. 36). 
 

O CouncilofLogistic Management1(1996), define logística como o processo 

de planejar, implementar e controlar a eficiência do fluxo e da armazenagem de 

mercadorias, serviços e informações correlatas, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, com a finalidade de atender às exigências dos clientes. 

A logística é diretamente ligada ao transporte, estoque e localização de cada 

participante da cadeia logística ou cadeia de suprimentos. 

Segundo Ballou (1993), a logística tem, entre vários objetivos, o de melhorar 

o nível de serviço oferecido ao cliente, através da qualidade do fluxo de produtos e 

serviços. Dá-se pela escolha acertada dos fornecedores, pela organização, até 

chegar ao cliente. 

Na atualidade, a logística empresarial associa-se diretamente ao cliente, na 

forma eficiente da condução da cadeia produtiva com foco no objetivo final – 

atuação competitiva no mercado. 

A logística vem, nos últimos anos, passando por diversas mudanças, a partir 

da visão estratégica competitiva, desenvolvida pelas organizações.  

Considerada um elemento chave para o sucesso empresarial, a logística é 

matéria indispensável nas práticas empresárias, em busca da qualidade, eficiência e 

eficácia da cadeia produtiva integrada, atuando com conformidade no 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM - Supply Chain Management). 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) se conceitua como sendo uma 

ferramenta de ligação dos processos envolvidos na produção, venda e distribuição, 

a fim de proporcionar aos consumidores um serviço de alto nível a custos baixos.  

Para Slack (2002): 

A gestão da cadeia de suprimentos é a gestão da interconexão das 
empresas que se relacionam por meio de ligações à montante e à jusante 

                                            

1O Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) é a principal associação mundial de 
profissionais de gestão de cadeias de abastecimento. A CSCMP é uma associação sem fins 
lucrativos que fornece a liderança no desenvolvimento, na definição e aperfeiçoamento nas 
profissões que lidam com logística e gestão de cadeias de abastecimento. Tem como principal 
objetivo estar na vanguarda dos avanços e desenvolvimentos de profissionais nas áreas de gestão de 
cadeias de abastecimento fazendo com que os conhecimentos se difundam pela comunidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_da_cadeia_log%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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entre os diferentes processos, que produzem valor na forma de produtos e 
serviços para o consumidor final (SLACK, 2002, p.415). 
 

Define-se GCS, um corpo de conhecimentos aplicados às ações/atividades 

das organizações que são os elos de uma cadeia maior representada por todo o 

processo.  

Uma cadeia enxuta (leansupply) irá alcançar a eficácia/eficiência desejada. 

Essa redução tem sido obtida com a redução do volume de transações de 

informações e dos custos de transporte e estocagem e da diminuição da 

variabilidade da demanda de produtos e serviços finais.  

              A cadeia de suprimentos deve ser organizada de maneira a criar um 

vínculo entre a necessidade de compra e a possibilidade de armazenagem, porque, 

uma política eficiente de cadeia de suprimentos é qualificada por estoques baixos e 

pela capacidade de prover o estoque com rapidez. 

 

2.2 A CADEIA DE SUPRIMENTOS NO AUMENTO DA SATISFAÇÃO DE 

CLIENTE 

A fidelização compromete a todos os colaboradores e não só os clientes. 

Deve abranger os clientes, colaboradores, acionistas e fornecedores. 

Christopher(1992) a conceitua como um processo vinculado ao desempenho 

operacional, visto que ,quando o cliente percebe um serviço ou produto como sendo 

adequado, atendendo minimamente suas considera tais fatores como adicionais, 

como um valor superior, aquele que irá fidelizá-lo. Tem-se a fidelidade como fator 

fundamental quando o mercado é aberto circunstancialmente, bem como quando 

existem novos entrantes e produtos substitutos, visto que as ofertas de grandes 

atrativos tentam, a todo o momento, “roubar“ a fidelidade dos clientes. Nesse 

contexto, o papel da logística deve voltar-se aos processos internos, aos 

fornecedores e também aos acionistas. Todos devem comprometer-se na missão de 

satisfazer as expectativas dos clientes.  

Segundo Christopher (1992), um bom e eficiente serviço logístico acarretará 

impactos positivos nos lucros da organização, satisfazendo seus acionistas.A 

logística é refletida diretamente na diminuição dos custos dos bens e serviços, sendo 

menos percebida na qualidade do produto. 

Segundo Ballou (2001), nível de serviço é conceituado como sendo a 

qualidade com que um fluxo de bens e serviço é administrado para o atendimento de 
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necessidades. É o desempenho e o resultado líquido do esforço de uma 

organização para oferecer um bom atendimento com relação à movimentação de 

bens e serviços. Entre as atividades logísticas de uma empresa que produza bens 

ou um órgão prestador de serviços, o nível de serviço tem valor fundamental para 

assegurar a fidelidade de seus clientes ou usuários.  

Entende-se por cadeia de suprimentos como o processo da movimentação 

de bens, integrando o fluxo total de movimentações, desde o pedido do cliente, 

passando através dos estágios de aquisição de matéria prima, produção, 

armazenamento e transporte até a entrega dos bens para os clientes, envolvendo as 

atividades de compra, armazenamento, transformação, embalagem, transporte, 

movimentação interna e distribuição.  

Para Christopher (2009), cadeia de suprimentos é entendida como uma rede 

de organizações conectadas e interdependentes, trabalhando conjuntamente, em 

regime de cooperação mútua, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de 

matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais 

Ballou (2001) a define como um conjunto de atividades funcionais 

(transportes, controle de estoque, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao longo do 

canal pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos 

quais se agrega valor ao consumidor. 

Yin (1991) entende cadeia de suprimentos como um conjunto de instalações 

dispersas geograficamente, interagindo entre si.  Tem-se como exemplos de cadeia 

de suprimentos: fornecedores de matéria-prima, plantas produtivas, centros de 

distribuição, varejistas, estoque em trânsito, produtos intermediários e produtos 

acabados entre as instalações.  O gerenciamento da cadeia de suprimentos – 

Supplychain management- (SCM) revolucionou a forma de produzir, distribuir e 

comprar.  

Para Martins (2006), a cadeia de suprimentos continuará revolucionando 

áreas como a administração de materiais, marketing, vendas e produção, sendo 

responsável, por exemplo, pelo aumento da satisfação de clientes e redução do 

tempo de estocagem e número de fornecedores. 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) se conceitua como sendo uma 

ferramenta de ligação dos processos envolvidos na produção, venda e distribuição, 

a fim de proporcionar aos consumidores um serviço de alto nível a custos baixos.  

Para Slack (2002, p.415): 

http://www.infoescola.com/administracao_/definicoes-de-cadeia-de-suprimentos/
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A gestão da cadeia de suprimentos é a gestão da interconexão das 
empresas que se relacionam por meio de ligações à montante e à jusante 
entre os diferentes processos, que produzem valor na forma de produtos e 
serviços para o consumidor final. 

 

Define-se GCS como um corpo de conhecimentos aplicados às 

ações/atividades das organizações que são os elos de uma cadeia maior 

representada por todo o processo. Uma cadeia enxuta (leansupply) irá alcançar a 

eficácia/eficiência desejada. Essa redução tem sido obtida com a redução do volume 

de transações de informações e dos custos de transporte e estocagem e da 

diminuição da variabilidade da demanda de produtos e serviços finais.  

A cadeia de suprimentos deve ser organizada de forma a criar um elo entre 

a necessidade de compra e a possibilidade de armazenagem, pois, uma política 

eficiente de cadeia de suprimentos é caracterizada por estoques baixos e pela 

capacidade de reabastecê-los com rapidez. 

Pozo (2002) informa os cinco passos da Supply chain management (SCM), 

para a obtenção de melhores resultados me seus procedimentos:  

1) integração da infraestrutura com cliente e fornecedores;  

2) reestruturação do número de fornecedores e clientes; 

3) desenvolvimento integrado do produto;  

4) desenvolvimento logístico dos produtos; e  

5) cadeia estratégica produtiva. 

 

Pozo (2010) entende que os produtos, desde a sua concepção, devem ser 

projetados visando seu desempenho logístico na cadeia de suprimentos, 

proporcionando a redução dos custos em todo o seu processo bem como facilitando 

o atendimento do cliente.  

O outsourcing, traduzido como o uso estratégico de recursos externos, para 

a realização de atividades tradicionalmente realizadas pelos recursos e equipes 

internos, é um grande aliado nessa redução de custos, conforme ensina Pozo (2010, 

p.18): 

Por fim, outro conceito importante no Supply Chain Management é o de 
outsourcing, que teve origem com áreas tidas como secundárias e, 
atualmente, fortemente nas áreas de manufatura, manutenção, distribuição 
e marketing. Outsourcing é a ação em que parte do conjunto de produtos e 
serviços utilizados pela empresa, dentro de uma cadeia produtiva, é 
providenciada por uma terceira empresa num relacionamento colaborativo e 
interdependente. Essa terceira empresa desenvolve continuadamente a 



 19 

melhora e a competência em atender o cliente. Porém, o cliente não deixa 
de manter estreita e colaborativa integração com a nossa empresa.  

 

POZO (2010) define que a cadeia de suprimento é composta por seis 

elementos básicos: 

1) Produção, focando-se no que o cliente procura e na demanda requerida 

pelo mercado.  

2) Fornecedor, o qual a organização deve determinar levando-se em 

consideração onde e como serão produzidos os bens, determinando os 

fornecedores que poderá produzir de forma econômica e eficiente. 

3) Estoque, buscando o equilíbrio entre um grande estoque, que tem um alto 

custo para a organização, ou nenhum estoque, o que pode comprometer o 

atendimento à demanda do mercado.  

4) Localização da fábrica, que depende da demanda de mercado e da 

satisfação dos clientes. 

5) Transporte, pois 30% do custo de um produto é compreendido pelo 

transporte.  

6) Informação, adquiridas internamente e de seus clientes finais para melhorar 

o seu processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos. 
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3. GESTÃO ESTRATÉGICA DE ESTOQUES 

 

   Entende-se que a gestão de estoque é essencial para que a empresa 

ofereça produtos de qualidade em todos os momentos. Dessa forma, a gestão de 

estoque atua como uma ferramenta de monitoramento do que está disponível no 

depósito e possibilita que se programe as compras que devem ser feitas. Sendo 

assim, é necessário que essa área faça parte do planejamento. 

Um sistema de gestão é um instrumento fundamental para se obter um ótimo 

controle de estoque. Mediante dele, é possível visualizar relatórios de entradas e 

saídas de produtos, manter controle na quantidade e validade de cada produto e 

adquirindo confiança para decidir sobre suas compras.  

Segundo Ferreira et al. 2016, gestão de estoque tem como objetivo otimizar o 

investimento, aumentando o uso eficiente dos cursos financeiros, minimizando as 

necessidades de capital investido em estoque. 

Os estoques representam acúmulos de recursos materiais entre fases 

específicas de um processo de transformação. Este acúmulo de materiais significa 

acréscimo nos custos para a organização e propicia a gestão de estoques 

(CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001). Para que uma empresa seja competitiva e 

maximize o lucro sobre o capital é importante o controle de seus estoques. 

 

3.1 GERENCIAMENTO DE ESTOQUES 

Dias (1993) classifica os tipos de estoques em estoques de matérias-primas; 

estoques de produtos em processo ou produtos em elaboração, estoques de 

produtos acabados e estoques de peças de manutenção.  A gestão estratégica de 

estoques traduz-se nas atividades de controle de fluxo de materiais e produtos, 

através de decisões planejadas. Com os novos desafios competitivos 

experimentados pelas empresas nas últimas décadas, a gestão de estoques passa a 

ser mais do que uma ferramenta operacional e passa a ser desenvolvida como uma 

filosofia empresarial. 

Hansen e Mowen (2001) afirmam que:  

Gerir os níveis de estoque é fundamental para estabelecer uma vantagem 
competitiva a longo prazo. Qualidade, engenharia do produto, preços, horas 
extras, capacidade excessiva, habilidade em reagir aos clientes 
(desempenho da data de vencimento), prazos de entrega e rentabilidade 
geral são todos afetados pelos níveis de estoque. A gestão de estoque está 

https://blog.sagestart.com.br/como-fazer-o-planejamento-financeiro-da-empresa/
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fortemente relacionada com a habilidade das empresas de se tornarem 
fortes competidoras agora, e no futuro (HANSEN e MOWEN, 2001, p. 737).  

 

Percebe-se que o gerenciamento de estoques busca evitar uma capacidade 

excessiva combinada com a tempestividade de atender aos clientes nos prazos de 

entrega determinados, garantindo ao mesmo tempo a rentabilidade do negócio.  

Martins e Campos (2000) comentam que a manutenção de estoques traz 

vantagens e desvantagens às empresas. Vantagens no que se refere ao pronto 

atendimento aos clientes, e desvantagens no que se refere aos custos decorrentes 

de sua manutenção. Compete ao administrador de materiais, encontrar o ponto de 

equilíbrio adequado à empresa em certo momento, embora os benefícios 

decorrentes do pronto atendimento sejam mais fáceis de ser avaliado do que os 

custos decorrentes. 

Slack (2002) apresenta alguns custos que devem ser considerados na 

tomada de decisão de quando e quanto comprar, brevemente descritos abaixo: 

• - Custo de colocação do pedido: são os custos englobados quando da 

preparação do pedido, envolvendo a documentação associada e transações 

necessárias. 

• - Custo de descontos de preço: serão os descontos concedidos por 

fornecedores sobre o preço normal de compra quando forem feitos pedidos 

em maior quantidade de determinado produto, tal fato pode afetar o tamanho 

do lote de pedido estabelecido quando os Kanbans de determinado sistema 

foram criados. 

• - Custo de falta de estoque: a falta de produtos ou materiais por motivo de 

erro na quantidade do pedido acarretará custos gerados pela falha de 

fornecimento aos consumidores, gerando insatisfação e perda de clientes, 

pois estes irão até os concorrentes buscar o produto não encontrado. Este 

custo é importante por ser de difícil mensuração. 

• - Custo de capital de giro: na diferença de tempo existente entre o 

pagamento dos fornecedores e a venda dos produtos para os clientes, a 

empresa terá que arcar com o estoque, necessitando para tal, o capital de 

giro, este então poderá ter custos decorridos de juros bancários ou custos de 

oportunidade. 
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• - Custos de armazenagem: custos relativos à armazenagem física dos 

produtos. Estarão envolvidos custos como: locação, iluminação, segurança, 

entre outros. Pode-se concluir que os três primeiros custos diminuem à 

medida que o tamanho do pedido cresce e os demais aumentam. 

 

Slack et. al. (1997) afirmam que os estoques por um lado são custosos e 

algumas vezes empatam considerável quantidade de capital, acrescendo-se o fato 

de que são arriscados visto que, itens mantidos em estoque podem deteriorar, 

tornarem-se obsoletos ou apenas perder-se e, além disso, ocupam espaço valioso 

na produção. Entretanto, continuam os autores, os estoques proporcionam alguma 

segurança em um ambiente complexo e incerto. Sabendo-se disso, mantêm-se itens 

em estoque, para o caso de consumidores ou programas de produção os demandar, 

sendo uma garantia contra o inesperado.  

O estoque torna-se mais importante ainda quando um projeto acaba parando 

por falta de uma peça, bem como quando um cliente acaba voltando-se para um 

concorrente quando um item está em falta no estoque da empresa. Slack et al. 

(1997), afirma que: 

“[...] este é o grande dilema do gerenciamento de estoques: apesar dos 
custos e de outras desvantagens associadas à manutenção de estoques, 
eles de fato facilitam a acomodação entre o fornecimento e a demanda”. Os 
autores reforçam ainda que os estoques só existem porque não há uma 
sinergia entre o fornecimento e a demanda (SLACK et al., 1997, p. 380).  
 

As empresas devem implementar suas políticas de estoques de maneira 

integrada, considerando toda cadeia de valor. Necessita-se de procedimentos de 

controle, que devem ser implementados de acordo com as políticas estabelecidas 

pelas empresas.  

Utilizando-se dos recursos de TI (tecnologia da Informação), a gestão 

estratégica de estoques vem sendo imprescindível na gestão da cadeia de 

suprimentos. O aumento da competição, numa economia globalizada, requer 

controles, principalmente para evitar erros de entrada, saída ou omissão. Tem-se 

como objetivo a gestão de estoques assegurar elevados níveis de serviço ao menor 

custo. 
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 Pesquisa do Instituto ILOS2 – Custos Logísticos no Brasil informa dos 

custos logísticos totais, os estoques constituem uma parcela de 26%, porcentagem 

menor apenas que os gastos com transportes e que os custos logísticos 

representam 11,6% do PIB nacional, dos quais 3,5% são relativos aos estoques. 

 

3.2 VANTAGENS DA GESTÃO DE ESTOQUE 

Segundo SEBRAE- SP, as vantagens da gestão de estoque está em: 

• Utilizar adequadamente o capital de giro do negócio. 

• Evitar atrasos no fornecimento de materiais e componentes. 

• Suprir as necessidades de vendas na medida da demanda. 

• Evitar a obsolescência e desvios de produtos e materiais. 

• Adequar-se às cotas de fornecimento. 

• Liberar espaços produtivos. 

• Identificar produtos que estão sem giro. 

• Conhecer a influência do estoque nos resultados financeiros. 

• Estratégia frente ao capital de giro e o atendimento a clientes. 

 

3.3 OS 5 MANDAMENTOS DA GESTÃO DE ESTOQUE 

1. Quanto mais área se ocupa com armazenagem, menos área se torna 

disponível para vendas; 

2. Um lugar para cada artigo e um artigo em cada lugar. Artigos diferentes, 

locais diferentes, facilitam muito; 

3. Nunca estoque o desnecessário; 

4. O estoque não deve estar alto quando o caixa (dinheiro disponível) está 

baixo; 

5. O nível dos estoques deve acompanhar a venda dos produtos. 

São exemplos de itens que podem ser estocados: insumos, produtos 

acabados e semiacabados. 

Também podem estar na forma de peças de manutenção, reparo e 

operação, conhecidas como MRO (Maintenance, RepairandOperation). 

As decisões a serem tomadas quando do gerenciamento de estoques são:  

                                            

2 Organização que desenvolve e produz cursos, fóruns, notícias, artigos, indicadores e projetos de 
consultoria em logística e supplychain. 
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• Quanto pedir,  

• Quando pedir,  

• Quanto manter em estoque de segurança,  

• Onde localizar os estoques e  

• Como controlar o sistema.  

 

3.4 CUSTOS DE ESTOQUES 

Toda estocagem de material gera custos de estoque ou de estocagem. A 

gestão estratégica de estoques tem como objetivo a redução dos custos para maior 

rentabilidade da empresa. A harmonia entre o fornecimento e a demanda é a meta 

em que os gestores de estoque devem se focar, pois, a quantidade em estoque e o 

tempo de permanência do produto no mesmo, são as variáveis que ocasionam 

custos. O custo de estoque (CE) corresponde à soma do custo de armazenagem 

(CA) e custo de pedido (CP), ou seja: 

                                                    CE = CA + CP 

Para Ching (2006), os custos envolvidos com estoques são os seguintes: 

➢ Custo de pedido: é o custo referente à colocação de um pedido, incluem 

todas as tarefas de preparo do pedido, toda documentação relacionada a 

isso até a entrega.  

➢ Custo de desconto de preços: está relacionado a descontos concedidos pelo 

fornecedor, devido ao tamanho compra.  

➢ Custo de falta de estoque: está relacionado à falta de um produto solicitado 

por um cliente, o que pode acarretar na perda do mesmo. 

➢ Custo de capital de giro: está associado ao capital que poderia ser investido 

em outras oportunidades, ou seja, capital empatado em estoques.  

➢ Custo de armazenagem: está associado à armazenagem física dos bens 

como: locação, climatização e iluminação, esses podem custar caros, 

principalmente quando são exigidas condições especiais.  

➢ Custo de obsolescência ou deterioração: está relacionado ao tempo que o 

material fica guardado.  

➢ Custo de ineficiência de produção: está relacionado aos altos níveis de 

estoques o que impede a visão de problemas na produção. 
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Deste modo, o gestor de estoques deve tomar medidas para reduzir os custos 

com os mesmos, ao longo do processo. São elas: 

• Reduzir o Lead Time de produção e abastecimento;  

• Sincronizar as entregas de materiais e componentes no processo produtivo;  

• Maior rapidez no recebimento dos pedidos através de meios eletrônico;  

• Reduzir o tempo de planejamento de produção;  

• Desenvolver o fluxo contínuo de movimentação de materiais. 

 

Demonstra-se a importância da logística, com suas ferramentas tecnológicas 

e racionais, especificamente na Gestão de Estoques, como instrumento para a 

tomada de decisões estratégicas para o oferecimento de um diferencial de qualidade 

aos seus clientes. 
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4. O KANBAN COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Sabe-se que a ferramenta Kanban tem como princípio básico o conceito Just 

in Time. Segundo Ferreira et al, (2016) o kanban permite ao fornecedor (interno ou 

externo) priorizar as suas atividades em função das necessidades do cliente, 

garantindo a sincronização e o alinhamento.  

O Kanban é uma metodologia de movimentação de materiais e produção, 

deflagrada por um sinal visual. O Kanban poderá utilizar cartões e quadros para 

controle, ou apenas um sinal visual como o espaço vazio (onde estava o material) ou 

a caixa vazia de material em um local específico. A aplicação do Sistema Kanban 

possibilita o surgimento de benefícios ao processo produtivo em que é empregado, 

nas quais o autor Severiano Filho (1999) destaca:  

- Redução do lead-time de produção; - Melhor capacidade de resposta aos 
clientes por parte da empresa; - Aumento da participação e envolvimento 
das pessoas, descentralizando os processos de decisão (Empowerment);  
- Melhoria no controle de estoque, minimizando a flutuação dos materiais 
dentro do processo; - Redução dos níveis de estoque de produtos em 
circulação na linha de produção. 

 

O estoque é um dos principais “pontos” da empresa, pois é onde se tem 

movimentação bastante flexível no dia-a-dia; é necessário que se entenda o estoque 

para que possa compreender a dinâmica da empresa. Para Chiavenato (1990), 

Os estoques têm como principal objetivo auxiliar na garantia de um bom  
                                      funcionamento da empresa mitigando os efeitos que a demora ou o atraso  
                                      no fornecimento de determinado suprimento ocasionam na lucratividade e  
                                       confiabilidade e na flexibilidade do processo produtivo de uma organização  

 

Para Oliveira (2008), o Sistema Kanban pode ser definido como um 

mecanismo programável, que permite o acompanhamento e o controle do fluxo 

integrado informações quanto ao material utilizado para a produção de determinado 

produto, no qual um posto de trabalho posterior determina o fornecimento de 

matéria-prima para outro posto precedente, através de cartões ou painéis de 

visualização possibilitando o desenvolvimento um fluxo de informações entre os 

diversos setores do processo de produção externos (fornecedores) e clientes. 

 

4.1 KAIZEN 

De acordo com Santos Neto e Barros (2008), a aplicação da metodologia 

Kaizen ou processos de melhorias contínuas são realizados disseminando-se a 
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cultura do modelo da produção enxuta na empresa. Esta ferramenta ficou conhecida 

em virtude de sua aplicação no Sistema Toyota de Produção. Teve como idealizador 

o engenheiro Taichi Ohno, com a finalidade de reduzir desperdícios gerados nos 

processos produtivos e promover a melhoria continua da qualidade dos produtos e o 

aumento da produtividade. 

Sob o ponto de vista do Kaizen Institute (2009) o Kaizen é composto por 

alguns conceitos e técnicas: orientado para o consumidor, Total Quality Control 

(TQC), Círculos de Controle de Qualidade (CQ), sistema de sugestões, automação, 

disciplina no local de trabalho, MPT (Manutenção Produtiva Total), Kanban, 

melhoramento da qualidade (zero defeitos), Just-in-Time, atividades em grupos 

pequenos, relações cooperativas entre administração e mão-de-obra, melhoramento 

da produtividade e desenvolvimento de novos produtos e processos. As 

organizações que conseguem pôr em prática esta metodologia alcançam vantagem 

competitiva extraordinária conseguindo atingir um grau de excelência operacional 

elevado. 

Simões (2006) comenta que, para a aquisição da excelência de produtos e 

processos, é necessário que tal processo gire em torno da melhoria contínua. A 

grande força do Kaizen vem da sua capacidade de criar um ambiente de alto 

comprometimento com os objetivos de melhoria e um forte componente motivacional 

em realizar os trabalhos. 

Conforme Brunet e New (2003) o kaizen envolve um conjunto de atividades 

no chão de fábrica ou outros locais de trabalho para melhorar as operações e 

ambiente. Há uma aproximação entre os conceitos do KAIZEN e estudos passados 

nas relações industriais, desde Elton Mayo (1959) na Teoria das Relações Humanas 

e Maslow (1970). O Kaizen é contínuo, sendo considerado uma jornada sem fim em 

busca da qualidade e eficiência. Sua natureza é incremental e ele é participativo, 

com ações interativas de inteligência e trabalho do pessoal, gerando benefícios 

intrínsecos da vida no trabalho dos empregados. 

 

4.2 SISTEMA JUST IN TIME 

O sistema Just In Time foi desenvolvido no início da década de 50 na Toyota 

Motors Company, no Japão, como um método para aumentar a produtividade, 

apesar dos recursos limitados, buscando vantagem competitiva através da 

otimização do processo produtivo. Conforme Shingo (1996) cada processo deve ser 
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abastecido com os itens necessários, na quantidade necessária, no momento 

necessário – just-in-time, ou seja, no tempo certo, sem geração de estoque.  

Segundo OHNO (1997) os dois pilares do sistema Just in time são o Kanban 

e a automação com toque humano, que é chamada em japonês de jidoka, para o 

português é traduzido como autonomação e esta possui como ferramenta para 

operar, o sistema Kanban. Além disso, SHINGO (1996) considera o Kanban como a 

ferramenta de controle que foi criada para maximizar o potencial do sistema Toyota. 

O Sistema Toyota de Produção, segundo Liker (2005), é uma combinação 

dos princípios e técnicas de qualidade total, da administração científica e das 

tradições culturais japonesas. O Sistema Toyota de Produção é sustentado pelo 

sistema Just In Time e pela autonomação. Just in Time significa que, em um 

processo de fluxo, as partes corretas necessárias à montagem alcançam a linha de 

montagem no momento em que são necessários e somente na quantidade 

necessária.  

Slack et al (1997) afirmam que: 

[...] o JIT significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que 
são necessários - não antes para que não se transformem em estoque, e 
não depois para que seus clientes não tenham que esperar. Além deste 
elemento temporal do JIT, podemos adicionar as necessidades de 
qualidade e eficiência (SLACK et al., 1997, p.474). 
 

O just in time (JIT) é uma abordagem disciplinada, que visa aprimorar a 

produtividade global e eliminar desperdícios.  

Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o 
fornecimento apenas da quantidade necessária de componentes, na 
qualidade correta, no momento e locais corretos, utilizando o mínimo de 
instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos (SLACK et al., 
1997, p.474). 
 

Conforme Ballou (1993) o Just in time é empregado com grande sucesso 

pelos japoneses. A ideia é evitar a manutenção de estoques, com todos os seus 

problemas associados, pelo ressuprimento das operações de manufatura de forma 

mais frequente e em lotes menores. 

Para Lubben (1989) a filosofia da manufatura Just in Time é operar um 

sistema de manufatura simples e eficiente capaz de otimizar o uso dos recursos de 

capital, equipamento e mão de obra. O just in time (JIT) é uma abordagem 

disciplinada, que visa aprimorar a produtividade global e eliminar os 

desperdícios.Isto resulta em um sistema de produção capaz de atender as 

exigências de qualidade e de entrega de um cliente, ao menor custo. 
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[...] a meta do Just in Time é eliminar qualquer função desnecessária no 
sistema de manufatura que traga os custos indiretos, que não acrescente 
valor a empresa, e que impeça melhor produtividade ou agregue despesas 
desnecessárias no sistema operacional de cliente (LUBBEN, 1989, p.09).  
 

Segundo Horngren et al (2004) a produção JIT, também chamada produção 

magra, é um método de produção com embasamento na demanda porque cada 

componente em uma linha de produção é produzido logo e apenas quando solicitado 

na etapa seguinte na linha de produção.Um sistema de produção JIT tem as 

seguintes características: 

Organiza a produção em célula de produção, um agrupamento de todos os 
diferentes tipos de equipamentos usados para fazer determinado produto. 
Os custos de manuseio são minimizados. a) Emprega e treina funcionários 
para que tenha múltiplas habilidades e sejam capazes de desempenhar 
uma variedade de operações e tarefas, b) Agressivamente elimina os 
defeitos, devido às fortes ligações entre as unidades de trabalho na linha de 
produção e servindo-se de um mínimo de estoque, as falhas detectadas em 
uma unidade rapidamente afetam a seguinte. c) Reduz o tempo de setup - o 
tempo necessário para ter os equipamentos, ferramentas e matérias prontos 
para iniciar a produção de um componente ou produto-reduz o tempo de 
entrega de fabricação... d) Seleciona apenas os fornecedores capazes de 
entregar materiais de qualidade no momento oportuno. A maioria das 
empresas que implementa a produção JIT também implementa compras 
JIT. As fábricas JIT esperam que os fornecedores JIT façam entregas de 
produtos de alta qualidade diretamente na fábrica, no momento que se fizer 
necessário (HORNGREN et al. 2004, p.165). 

 

Conforme explica Dennis (2008), a produção JIT segue algumas regras 

básicas: 

• Não produza um item sem que o cliente tenha feito um pedido; 

• Nivele a demanda para que o trabalho possa proceder de forma tranquila 

em toda a fábrica; 

• Conecte todos os processos à demanda do cliente através de ferramentas 

visuais simples (chamadas Kanban); 

• Maximize a flexibilidade de pessoas e máquinas. 

  

As metas do JIT, segundo Liker (2005) são amplas e ambiciosas não sendo 

alcançadas da noite para o dia, mas em um movimento contínuo de 

aperfeiçoamento, ou seja, pelo Kaizen. São elas: zero defeitos; tempo zero de 

preparação (set-up); estoques zero; movimentação zero; quebra zero; lead time 

zero; lote unitário (uma peça de cada vez). Uma produção Just in Time caracteriza-

se por profundas alterações no conceito estrutural. A autonomação, que não deve 
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ser confundida com a simples automação, também é conhecida com a automação 

com o toque humano. 

 

4.3 A FERRAMENTA KANBAN 

Conforme Liker (2005), com a liderança de Taiichi Ohno, nos anos 1950, na 

fábrica de motores da Toyota, foram realizados trabalhos para eliminar os 

desperdícios a manufatura, ferramentas de melhoria foram desenvolvidas, como por 

exemplo a entrega no tempo exato (just in time), sistema de manufatura puxada com 

a utilização de cartões (Kanbans). 

Inicialmente denominado de Sistema de supermercado, o sistema foi 

desenvolvido por Taiicho Ohno, por volta de 1953 e aplicado na Toyota 

MotorCompany, através da utilização de pedaços de papéis que listavam o número 

do item de uma peça e também outras informações referentes ao trabalho de 

usinagem. O sistema Toyota surgiu devido às observações de Taiichi Ohno nos 

supermercados americanos, onde as suas prateleiras tinham espaços limitados para 

cada item, portanto eram reabastecidos somente quando esvaziavam, ou seja, 

somente quando havia a real necessidade (OHNO, 1997). 

Segundo Gross e McInnis (2003, p. 56), o Kanban foi inventado na Toyota 

entre o final da década de 40 por Taiichi Ohno, para minimizar os custos com o 

material em processamento e reduzir os estoques entre os processos. Sua aplicação 

se intensificou a partir de 1961, e tem a característica de não existir a emissão de 

ordens de serviço predefinidas e consolidadas em um programa baseado no 

princípio: "cada um fazendo exatamente o que lhe foi pedido, seja na quantidade 

como no prazo, o programa de fabricação de produtos finais estará assegurado, 

podendo ser cumprido". Há ordens de serviço com quantidades predefinidas que são 

"emitidas" pelo próprio usuário, que irá utilizar este determinado material, toda vez 

que for necessário. Temos assim o efeito de "puxar", o que na verdade nada mais é 

do que o princípio da reposição - "toda vez que a minha disponibilidade abaixar peço 

reposição para continuar o processo sem interrupções".  

De acordo com Pace (2003), a principal diferença do sistema Kanban do 

sistema tradicional de controle, é o fato de a produção ser puxada pelo centro 

consumidor, em vez de ser empurrada por ordens de produção baseadas em 

previsão de vendas. Portanto só será produzido aquilo que foi vendido, evitando 

assim os excessos de estoques. 
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Para Moura (1989) o Kanbané um dos instrumentos essenciais para a 

implantação do sistema JIT. Ele é um cartão ou etiqueta de pedido de trabalho, 

sujeito à circulação repetitiva na área. O Kanban, por si só, é apenas uma parte de 

um sistema JIT total. 

O Kanban é uma técnica de gestão de materiais e de produção no momento 
exato (Just in Time), que é controlado através do movimento do cartão 
(Kanban). O sistema Kanban é um método de "puxar" as necessidades dos 
produtos acabados e, portanto, é oposto aos sistemas de produção 
tradicionais. O sistema Kanban, segundo Monden (1984), faz uso de cinco 
regras para operacionalizar a filosofia JIT, quais sejam: a) Um centro de 
trabalho deve retirar somente os itens necessários de um processo 
precedente nas quantidades requeridas, e igualmente importante, no tempo 
requerido. b) Um certo de trabalho ou processo deve produzir somente os 
itens que foram removidos pelo centro de trabalho ou processo 
subsequente. c) Itens defeituosos nunca devem passar para o processo 
subsequente. d) O nível de estoque no sistema de produção é ditado pelo 
número de um Kanban existentes desde que o Kanban represente o 
conteúdo de contenedor. e) O sistema de Kanban pode somente ser usado 
quando existe pequenas flutuações de demanda no final da linha de 
montagem (MONDEN, 1984, p. 18). 

 

Conforme Imai (1992) o Kanban é uma ferramenta de controle do fluxo de 

materiais no chão de fábrica. Desenvolvido como um programa para balancear o 

fluxo de produtos ao longo do processo produtivo, com a finalidade de melhorar o 

sistema de produtividade e garantir o envolvimento e participação dos operadores no 

processo para atingir uma alta produtividade. Ele é um sinal visual que informa ao 

operário o que, quanto e quando produzir. Sempre de trás para frente, puxando a 

produção. Não só isso, ele também evita que sejam feitos produtos não requisitados, 

eliminando perdas por estoque e por superprodução. Os sinais visuais podem variar, 

desde a sua forma mais clássica que é um cartão, até uma forma mais abstrata 

como o Kanban eletrônico. O fundamental é que o Kanban transmita a informação 

de forma simples e visual e que suas regras sejam sempre respeitadas. 

O Kanban é visto por Moura (1989) como uma grande alternativa que, por 

ser um sistema barato, qualquer empresa pode empregá-lo. Através dele pode-se 

conseguir produtividade evitando-se gastos com a implantação de sistemas mais 

sofisticados. O sistema permite de forma simples o acompanhamento e o posterior 

controle visual e automático do que foi programado. As regras do Kanban garantem 

os estoques necessários para atender à programação sem exageros ou faltas, 

bastando à gerencia recorrer visualmente aos cartões para saber quando é preciso o 

ressuprimento. 
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Conforme Moura (1989), um sistema não pode ser chamado de Kanban a 

menos que use algum tipo demarcador. No sistema Just-in-time de produção o 

Kanban utiliza dois cartões: O Kanban de Movimentação, ou retirada e o Kanban de 

Produção. Este cartão de movimentação autoriza a movimentação de um 

contenedor padrão, com um certo número de peças, de um centro de trabalho para 

o seguinte. Outros nomes usados são: Kanban de Recebimento, Kanban de 

transporte, Kanban de retirada e etiqueta de movimentação. 

 
Figura 1. Kanban de estoque 

 
Fonte: fisoflex.com. br 

 
Conforme Pace (2003), o sistema Kanban possui alguns componentes 

básicos, responsáveis pelo seu perfeito funcionamento. São eles: 

• Kanban (cartões): geralmente são utilizados dois tipos de cartões. O cartão de 

movimentação que autoriza a retirada e movimentação das peças de um 

processo para outro, ele funciona como uma requisição de materiais. O cartão 

de produção determina o tipo de quantidade de peça que o processo deverá 

produzir, ele funciona como um dispositivo de controle da produção. 

Independentemente do tipo de cartão ele deve conter informações importantes 

para o funcionamento do sistema. Essas informações variam de acordo com a 

empresa, porém algumas são fundamentais como: a descrição da peça (nome, 

código), número de peças em cada contenedor, descrição do processo ou área 

de trabalho, componentes das peças, etc. 

• Contêiner: são também chamados de contenedores, embalagens ou caixas 

onde as peças serão armazenadas ou transportadas. Eles devem ter os seus 

volumes padronizados, para manter um controle visual sobre o processo. 
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• Célula: local onde o Kanban está sendo implantado, também chamado de 

célula de produção ou manufatura. 

• Quadro Kanban: painel onde os cartões são fixados, a fim de manter um 

gerenciamento visual do processo e autorizar o processamento das peças 

solicitadas. 

• Área de mini estoque de entrada ou supermercado: é o local onde o material 

necessário para produzir a peça. 

• Área de mini estoque para saída ou supermercado: é o local onde os produtos 

processados, completados, são estocados. Os itens ficam nesta área 

disponíveis para cliente, ou seja, o processo subsequente. 

 

Existem alguns tipos diferentes de cartões. SLack (2002) fala sobre três: 

- O Kanban de movimentação ou transporte, que serve para avisar um estágio 

anterior que o material pode ser destinado para um local específico, ou seja, 

especifica o tipo e a quantidade de produto que o processo subsequente retira 

do processo antecedente. Tendo como informações do cartão a descrição do 

produto, local de retirada e destino. 

- Um outro seria o Kanban de produção, que como o próprio nome diz, irá dizer 

para um setor que determinado item pode ser produzido para disponibilidade em 

estoque,ele conterá informações sobre o processo de produção, materiais 

necessários e destino para a movimentação depois de concluído. 

- O terceiro e último citado é o Kanban fornecedor, que terá como função avisar 

os fornecedores que certos materiais ou componentes são necessários em 

determinados pontos da produção, é o responsável pelo suprimento de material 

necessário para a fabricação de um determinado lote de produção. Ele possui 

certa similaridade com o Kanban de movimentação, porém para fornecedores 

externos. 

 

Monden (1994) cita um quarto, que é o Kanban visual – signal Kanban – que 

vem anexado a um único contenedor (recipiente onde os materiais são armazenados 

e transportados ao longo da produção) dentre todos aqueles que compõem a pilha 

do lote total. 

Para determinar o número de cartões, Tubino (2000), cita dois aspectos: o 

tamanho do lote para cada cartão e o número total de contenedores por item, 
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estipulando o total de estoques do item no sistema. O número de cartões que irão 

circular no sistema irá depender do tamanho do lote, para isso, iremos abordar mais 

à frente, como calcularemos este lote. 

O Kanban é uma metodologia de movimentação de materiais e produção, 

deflagrada por um sinal visual. O Kanban poderá utilizar cartões e quadros para 

controle, ou apenas um sinal visual como o espaço vazio (onde estava o material) ou 

a caixa vazia de material em um local específico. O Kanban funciona melhor quando 

a produção é nivelada. No Kanban de duas caixas o material é disposto como no 

exemplo da figura abaixo.  O operador de linha de produção, ao consumir o material 

da primeira caixa, a coloca na parte superior do rack, e passa a consumir o material 

da caixa que estava atrás. O abastecedor da linha poderá, então, ver o sinal visual 

que indica a necessidade de abastecimento, sinal este que é a caixa vazia na parte 

superior do rack. Ao retornar com a caixa cheia, o abastecedor de linha a recoloca 

atrás da caixa que está sendo utilizada. Deve-se ter em mente que a quantidade e o 

tamanho das caixas deve ser dimensionado de acordo com a demanda de produção 

e com a disponibilidade de abastecimento. E assim o processo segue sem 

interrupções. No Kanban de 2 dois cartões, um deles indicará a autorização para 

produzir, e o outro indicará a autorização para movimentar uma caixa de material. 

Funciona da seguinte maneira, quando o operador consome todo o material da 

caixa, ele retira o cartão de movimentação da caixa vazia, colocando-a no local de 

caixas vazias. Com esse cartão, ele vai ao local de caixas cheias e substitui o cartão 

de produção, que está na caixa, pelo de movimentação, levando a caixa cheia para 

sua área de trabalho, para consumo. O cartão de produção que estava na caixa, ele 

o deixa no painel de produção, o que serve como autorização para que o operador 

daquele setor produza o equivalente a mais uma caixa3. 

 
 
 
 

Figura 2. Kanban de 2 caixas 

                                            

3 Lean Manufacturing.Reduzindo desperdícios e aumentando a qualidade Disponível em: 
>http://www.gestaoindustrial.com/index.php/industrial/manufatura/lean-manufacturing<. 
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Fonte: gestaoindustrial.com 

 

 

 

Figura 3. Kanban de 2 cartões 

 
Fonte: gestaoindustrial.com 

 
 

Como bem pondera Martinho (2001), os Kanbans são simplesmente objetos 

de controle como cartões, os quais governam a movimentação de materiais entre 

estágios (linhas de produção), assim como a produção de componentes para 

estoque. Ele não pode ser visto equivocadamente como equivalente ao JIT, ele 

apenas é uma ferramenta de controle de estoque dentro da filosofia just in time. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Num mundo globalizado, o aumento dos mercados nacionais e 

internacionais faz do processo logístico um conjunto importante das operações 

gerenciais. A logística é diretamente ligada ao transporte, estoque e localização de 

cada participante da cadeia logística ou cadeia de suprimentos. A cadeia de 

suprimentos deve ser organizada de forma a criar um elo entre a necessidade de 

compra e a possibilidade de armazenagem. 

A Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) se conceitua como sendo uma 

ferramenta de ligação dos processos envolvidos na produção, venda e distribuição, 

a fim de proporcionar aos consumidores um serviço de alto nível a custos baixos. 

Toda estocagem de material gera custos de estoque ou de estocagem. A 

gestão estratégica de estoques tem como objetivo a redução dos custos para maior 

rentabilidade da empresa. O gerenciamento de estoques busca evitar uma 

capacidade excessiva combinada com a tempestividade de atender aos clientes nos 

prazos de entrega determinados, garantindo ao mesmo tempo a rentabilidade do 

negócio. Nesse sentido, as empresas devem implementar suas políticas de estoques 

de maneira integrada, considerando toda cadeia de valor. 

Para a aquisição da excelência de produtos e processos, é necessário que 

tal processo gire em torno da melhoria contínua. A aplicação da metodologia Kaizen 

ou processos de melhorias contínuas são realizados disseminando-se a cultura do 

modelo da produção enxuta na empresa. A filosofia Kaizen está baseada na 

eliminação de desperdícios com base no bom senso, no uso de soluções baratas 

que se apoiem na motivação e criatividade dos colaboradores para melhorar a 

prática de seus processos de trabalho. 

O Kaizen é composto por alguns conceitos e técnicas: orientado para o 

consumidor, Total Quality Control (TQC), Círculos de Controle de Qualidade (CQ), 

sistema de sugestões, automação, disciplina no local de trabalho, MPT (Manutenção 

Produtiva Total), Kanban, melhoramento da qualidade (zero defeitos), Just-in-Time, 

atividades em grupos pequenos, relações cooperativas entre administração e mão-

de-obra, melhoramento da produtividade e desenvolvimento de novos produtos e 

processos. 

O just in time (JIT) é uma abordagem disciplinada, que visa aprimorar a 

produtividade global e eliminar os desperdícios. O sistema Just In Timeé um método 

que objetiva o aumento da produtividade, apesar dos recursos limitados, buscando 
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vantagem competitiva através da otimização do processo produtivo. Isto resulta em 

um sistema de produção capaz de atender as exigências de qualidade e de entrega 

de um cliente, ao menor custo. A filosofia da manufatura Just in Time é operar um 

sistema de manufatura simples e eficiente capaz de otimizar o uso dos recursos de 

capital, equipamento e mão de obra. 

O Kanban é uma ferramenta de controle de estoque dentro da filosofia Just 

In Time. É uma técnica de gestão de materiais e de produção no momento exato 

(Just in Time), que é controlado através do movimento do cartão (Kanban).  

Sua finalidade é melhorar o sistema de produtividade e garantir o 

envolvimento e participação dos operadores no processo para atingir uma alta 

produtividade. O sistema foi desenvolvido através da utilização de pedaços de 

papéis que listavam o número do item de uma peça e também outras informações 

referentes ao trabalho de usinagem. Inventado no final da década de 40, para 

minimizar os custos com o material em processamento e reduzir os estoques entre 

os processos. 

A principal diferença do sistema Kanban do sistema tradicional de controle, é 

o fato de a produção ser puxada pelo centro consumidor, em vez de ser empurrada 

por ordens de produção baseadas em previsão de vendas. Portanto só será 

produzido aquilo que foi vendido, evitando assim os excessos de estoques sendo 

relevante para produções repetitivas, não podendo acomodar grandes alterações de 

demanda.Os sinais visuais de Kanban podem variar, desde a sua forma mais 

clássica que é um cartão, até uma forma mais abstrata como o Kanban eletrônico. 
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